Den 04.02.2021

Genåbning for 0. – 4. klasse og forlængelse af nedlukning for 5. –
10. klasse
Kære forældre
På mandag d. 8. februar genåbner skolerne for alle elever i 0. - 4. klasse. Både
medarbejdere og skoleledere glæder sig meget til at tage imod jeres børn igen.
Her kan I læse, hvordan det kommer til at foregå.
Fredag bliver lidt anderledes
Fredag d. 5. februar vil lærerne i 0.- 4. klasse sætte fjernundervisningen i gang
som sædvanligt – men herefter tager de hen på skolerne for at forberede en god
og tryg modtagelse af jeres børn på mandag. Vi håber på jeres forståelse for, at
fredag derfor bliver en anderledes dag.
Opdeling af børnene
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som vil sikre en skoledag med ekstra
rengøring, god håndhygiejne og, hvor børnene blandes så lidt som muligt. Børnene vil som udgangspunkt kun være sammen med egne klassekammerater i
skoletiden, også i frikvartererne. Lærere og pædagoger vil fortsat have opgaver
på tværs af klasser, men kontakten med flere klasser minimeres så vidt muligt.
Der kan blive lavet forskudt skoledag og forskudte pauser for at sikre god fysisk
afstand, alt efter hvad der kan lade sig gøre på den enkelte skole.
Næsten som den almindelige undervisning
Undervisningen vil så vidt muligt ligne den almindelige undervisning, men der kan
være fag eller forløb, der ikke kan gennemføres som ellers planlagt. Der vil fx
blive justeret på de kreative-musiske fag for at mindske risikoen for smitte. I vil
få nærmere besked fra jeres klasseteam.
SFO og klub
SFO samt klub for 4. klasserne åbner også igen. Vi tilstræber også, at børnene er
klasseopdelte her, men de kan blive samlet på tværs, fx i ydertimerne, hvor ressourcerne ikke er til at være klasseopdelte. Dette er helt ifølge retningslinjerne
fra Sundhedsstyrelsen. I vil høre mere fra jeres egne skoler og klub omkring arbejdet med opdeling og brug af lokaler.
Brug gerne mundbind eller visir
Børn skal stadig afleveres og hentes udenfor. Skal man som forælder eller anden
besøgende indenfor, kan det kun ske efter forudgående aftale, og det er et krav,
at man bruger mundbind/visir indenfor. Det vil være en stor hjælp, hvis I bruger
mundbind/visir, når I afleverer og henter udenfor. Det er med til at forebygge
smittespredning og gøre hinanden mere trygge.
Test for Covid-19
Vi arbejder hårdt på, at alle kommer trygt i gang med fysisk fremmøde igen.
Sidst i næste uge vil vi kunne tilbyde ugentlige kvik-tests til medarbejderne på
skolerne, så der hele tiden kan handles hurtigt ved eventuelt smitte. I vil hurtigst
muligt blive kontaktet, hvis der sker udbrud i en klasse.

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ekspeditionstid:
Mandag

08.00-14.00

Tirsdag - Onsdag

10.00-14.00

Torsdag

10.00-17.30

Fredag

10.00-12.00

Rådhuset er åbent:
Mandag - Torsdag

08.00-19.00

Fredag

08.00-15.00

Telefon

7259 6000

Mail

kommune@egekom.dk

Web

egedalkommune.dk

For familier i Egedal er det muligt at blive testet i dagene op til skolestart. I kan
læse mere om vores mobile testcentre her: www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/februar/bliv-corona-testet-i-egedal/
Ved tegn på sygdom
Ved de mindste tegn på sygdom, skal I blive hjemme og følge Sundhedsstyrelsens råd om isolation og opsporing. Vær særlig opmærksom på, at hvis én i husstanden er testet positiv med covid-19, skal hele husstanden gå i selvisolation og
følge et fastlagt testprogram med test på 4. og 6. dagen.
Det er nyt, at der skal være to negative tests, før man kan komme i skole igen.
Se mere på: https://www.sst.dk/da/corona og vores coronaguide
her: https://www.egedalkommune.dk/media/11281/coronaguide-maa-mit-barn040221.pdf
Undervisning for øvrige elever
Der vil forsat være fysisk undervisning for elever på kompetencecentrene. Også
her bliver der taget afsæt i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen for at mindske
smitte.
Eleverne i 5. – 9. klasse skal fortsat modtage fjernundervisning til og med d. 28.
februar. Vi håber, at de herefter kan komme fysisk tilbage, og vi afventer spændt
vurderingerne fra myndighederne sidst på måneden.
De ældste elever er - helt forståeligt - optaget af, hvordan skoleåret afsluttes. Vi
giver jer besked, så snart der kommer en afklaring fra Undervisningsministeriet
omkring afgangsprøver mv.
Tjek Ungdomsskolens nye onlineaktiviteter
De store elever har været hjemme siden starten af december, og det er helt forståeligt en svær periode. Ungdomsskolen arrangerer nu en vifte af gratis onlineforløb for at give nye indspark og fælles oplevelser til de store børn og unge. Se
mere her: https://www.ungegedal.dk/onlineaktiviteter-2021
Tak for jeres store opbakning i forbindelse med fjernundervisningen af jeres børn.
Skolerne glæder sig til at se de mindste elever igen og ser frem til at tage i mod
de store elever, når det bliver muligt. De er alle savnede!

Med venlig hilsen
Lone Kvist, centerchef, Skole- og Dagtilbud
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